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Liten rapport kring Yrkesprov för yrkesutgången Djurvård inom djurens hälso- och 
sjukvård samt den gymnasiala ämnesutformningen



Yrkesprov- Försöksverksamheten är avslutad 
Skolverket slutrapporterar till regeringen februari 22 

• Ersätta gymnasiearbetet
• Innehållet utifrån branschernas arbetsuppgifter för dagens djurvårdare nivå 2
• Kan med fördel läggas i slutet av utbildningen
• Examineras av branschen eller lärare bedömer varandras elever
• Regionala Djursjukhus eller i skolornas metodsalar
• Certifikat eller liknande intyg

Utvärdering i korta drag till skolverket för försöksverksamheten med yrkesprov inom djurvård inom djurens hälso- och sjukvård.
Gröna arbetsgivare skickade en egen utvärdering generellt för alla inriktningar
på Naturbruksprogrammet.  



Yrkesprov- Försöksverksamheten är avslutad 
Skolverket slutrapporterar till regeringen februari 22 

• Likvärdighet
• Ökar kvalitén på utbildningarna
• Synliggör kunskap
• Tydligare koppling mellan skolan och avnämarna
• Ökar kvalitén och tilltron till utbildningarna
• Mer anställningsbara elever

• Projektansvariglärare Lotta Nilsson och branschrepresentant Annica Avelin vd Vetabolaget

Utvärdering i korta drag till skolverket för försöksverksamheten med yrkesprov inom djurvård 
inom djurens hälso- och sjukvård.



Gymnasial ämnesutforming
Möjligheter och utmaningar

§ Uppdatering av det centrala innehållet?
§ Fler ämnen?
§ Hur många nivåer ska ämnet innehålla?
§ Tänka ämnen istället för kurser
§ Hur förhåller sig de olika nivåerna till varandra?



Sida 5

OOrganisation

HT25



Mål Nivå 1 100p. Centralt 
innehåll
Alla i inriktningen djur 
läser denna kurs

Nivå 2 200p. Centralt 
innehåll

Nivå 3 200p. Centralt 
innehåll

Förebyggande vård samt 
vård- och 
omsorgsåtgärder och 
medicinska åtgärder vid 
skador och sjukdomar hos 
djur. 

Utgått från formuleringar 
från Vård och 
omsorgsprogrammet och 
arbetsuppgifter från 
parternas lista

- Grundläggande förebyggande 
vård och omsorgsarbete samt 
medicinska åtgärder vid vanliga 
akuta och andra 
sjukdomstillstånd.

- Sårengöringsmedel vid olika 
typer av sår. 

- Basala dietföreskrifter vid 
vanliga sjukdomstillstånd

- Visitering för att iaktta djurens 
hälsotillstånd och att upptäcka 
skadade och sjuka djur.

- Första hjälpen LABC
- Avlivning 

- Förebyggande vård och 
omsorgsarbete samt 
medicinska åtgärder vid akuta 
och andra och 
sjukdomstillstånd.

- Tekniker och metoder för 
sårtvätt. 

- Zoonoser
- Dietföreskrifter vid olika 

sjukdomstillstånd

- Fördjupade kunskaper om 
förebyggande vård och 
omsorgsarbete samt 
medicinska åtgärder vid akuta 
och andra och 
sjukdomstillstånd.

- Prioritering och basal 
triagetagning

- Differentieringsdiagnoser 
- Tekniker och metoder för sutur-

och dräntagning
- Veterinärmedicinska foder och 

dietföreskrifter 
-

Kunskaper om hur olika 
organsystem fungerar i 
kroppen samt vad som 
händer om de sviktar. 
Djursjukvård B

- Allmän sjukdomslära 
- Grundläggande anatomi och 

fysiologi.

- Allmän sjukdomslära och 
grundläggande patofysiologi

- Organsystemens anatomi och 
fysiologi samt konsekvenser vid 
svikt 

- Djurs påverkan av stress 

- Fördjupad patofysiologi
- Fördjupade kunskaper om 

organsystemens anatomi och 
fysiologi samt konsekvens vid 
svikt och påverkan vid sedering

- Djurs påverkan av smärta. 

Förslag och 

Arbetsmaterial!

Djurens  biologi läggs in i 
specifika djurslags ämnen 
samt i vårt ämne. 



Mål Nivå 1 100p. Centralt innehåll
Alla i inriktningen djur läser 
denna kurs

Nivå 2 200p. Centralt innehåll Nivå 3 200p. Centralt innehåll

Förmåga att planera och utföra 
omvårdnadsuppgifter av skadade 
och sjuka djur inom ett givet 
ansvarsområde på ett etiskt och 
säkert sätt. 

Inte fullständig bara något 
exempel 
Omvårdnadsuppgifter inom djurens 
hälso- och sjukvård som inte bryter 
mot behandlingsförbudet till 
exempel enklare skötseluppgifter, 
kloklippning, tandborstning, 
pälsklippning samt enklare sårvård. 

Medicinering som kan utföras av 
djurvårdare enligt instruktion, till 
exempel peroralt, ögon- och 
örondroppar.

- Omvårdnadsuppgifter inom 
djurens hälso- och sjukvård 
som inte bryter mot 
behandlingsförbudet

- Instruera djurägare till 
exempel kloklippning, 
tandbortsning. 

- Administrering av läkemedel 
som utförs av djurvårdare 
inom djurens hälso- och 
sjukvård enligt aktuella lagar 
och bestämmelser.

- Provtagning, till exempel 
urinprov och träckprov.

- Avancerade 
omvårdnadsuppgifter  
tillsammans med 
djurhälsopersonal 

- Instruera djurägare till 
exempel administrera öron-
och örondroppar

- Pre- och postoperativ 
omvårdnad

- Administrering av läkemedel 
som utförs av djurvårdare 
inom djurens hälso- och 
sjukvård enligt instruktion 
och aktuella lagar och 
bestämmelser.

- Provtagning till exempel 
blodprov och blodtryck

Förslag och 

Arbetsmaterial!



Mål Nivå 1 100p. Centralt innehåll
Alla i inriktningen djur läser 
denna kurs

Nivå 2 200p. Centralt innehåll Nivå 3 200p. Centralt innehåll

Kunskaper om 
veterinärmedicinska 
termer och begrepp samt 
förmåga att använda 
yrkesmässiga och 
veterinärmedicinska 
termer och begrepp

- Centrala begrepp - Den medicinska 
terminologins 
uppbyggnad 

- Använda relevanta 
veterinärmedicinska 
termer och begrepp 

Förmåga att arbeta på 
ett arbetsmiljömässigt 
sätt och med hänsyn till 
miljön.

- Ergonomi
- Sortering av avfall
- Zoonoser

- Arbetsmiljö till 
exempel 
vårdrelaterade 
infektioner 

- Hantering av 
läkemedel och andra 
kemiska medel

- Strålsäkerhet
- Psykisk ohälsa
- Rätt material och 

mängd 

Förslag och 

Arbetsmaterial!


